BRODZIK, BRODZIKI (QUARYL), BRODZIKI, BRODZIKI KWADRATOWE, BRODZIKI
MONTOWANE NA RÓWNI Z PODŁOGĄ, ROZWIĄZANIA BEZBARIEROWE, BRODZIKI
BEZBARIEROWE SQUARO INFINITY
INFORMACJE O PRODUKCIE
1 . POSITION

Nr artykułu

UDQ9090SQI1V

Szerokość

900 mm

Wysokość

40 mm

Głębokość

15 mm

Długość

900 mm

Waga

22 kg

Opis

standardowe modele do wszystkich
rodzajów instalacji (do
samodzielnego docięcia)
Informacje techniczne:
Przepustowość odpływu: 48 l/ min,
Przy zastosowaniu armatury
odpływowej Viega nr kat. 634 100
można zredukować wysokość
montażu brodzika o 30 mm. Uwaga:
podany system odpływowy nie
odpowiada normie EN 274,
Wszystkie brodziki są
zakwalifikowane do klasy
antypoślizgowości C (zgodnie z
normą DIN51097), Brodziki nie są
przycinane i mogą być
zastosowane w przypadku
wszystkich rodzajów montażu
(na równi z powierzchnią
posadzki, na posadzce, na
cokole)., Brodziki z Quarylu
można przycinać we własnym
zakresie, zgodnie z instrukcją
montażu; szczegółowy film wideo
jest dostępny na stronie
pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity lub po
zeskanowaniu kodu QR na tej
stronie.
Pokrywa odpływu w pasującym
kolorze matowym z chromowaną
listwą.
Nie objęte zakresem dostawy:
Wszystkie brodziki dostarczane są
bez podpory/nóżek.
Średnica: 90 mm

Material

Quaryl®
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Specification texts

Squaro Infinity; Brodzik; Wymiary:
900 x 900 x 40 mm; Quaryl®;
standardowe modele do wszystkich
rodzajów instalacji (do
samodzielnego docięcia); Pokrywa
odpływu w pasującym kolorze
matowym z chromowaną listwą.;
Nie objęte zakresem dostawy:
Wszystkie brodziki dostarczane są
bez podpory/nóżek.; Średnica: 90
mm; Informacje techniczne:
Przepustowość odpływu: 48 l/ min,
Przy zastosowaniu armatury
odpływowej Viega nr kat. 634 100
można zredukować wysokość
montażu brodzika o 30 mm. Uwaga:
podany system odpływowy nie
odpowiada normie EN 274,
Wszystkie brodziki są
zakwalifikowane do klasy
antypoślizgowości C (zgodnie z
normą DIN51097), Brodziki nie są
przycinane i mogą być
zastosowane w przypadku
wszystkich rodzajów montażu
(na równi z powierzchnią
posadzki, na posadzce, na
cokole)., Brodziki z Quarylu
można przycinać we własnym
zakresie, zgodnie z instrukcją
montażu; szczegółowy film wideo
jest dostępny na stronie
pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity lub po
zeskanowaniu kodu QR na tej
stronie.

KOLORY
Anthracite

UDQ9090SQI1V-1S

4051202455835

Crème

UDQ9090SQI1V-2S

4051202457044

Grey

UDQ9090SQI1V-3S

4051202458256

Brown

UDQ9090SQI1V-4S

4051202459468

Stone
White

UDQ9090SQI1V-RW

4051202852641
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UDQ9090SQI1V
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